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لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا اإلعالن تحققًا 

  .تاما

  ٢٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة        

 
  

  حقوق اإلنسان في خطر

اصف وارتفاع مستوى سطح تتضارب آثاٌر عدیدة من تغّیر المناخ كالفیضانات والجفاف والعو
البحر وملوحة میاھھ مع حقوق األشخاص والشعوب اإلنسانیة، مثل الحّق في الحیاة والصّحة 

والحصول على منزل وطعام ومیاه ومستوى مناسب من الحیاة واتخاذ القرارات إضافًة إلى الحّق 
  .  بأال یكونوا عرضًة لمعامالت مذلة وغیر إنسانیة

خ أیضًا بالفقر وعدم المساواة، واضعًا حاجزًا إضافیًا امام قدرة عدد من الدول ویتسّبب تغّیر المنا
 .على تأمین الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة لشعوبھا

لذا، ھناك حاجة إلى التحّرك لوقف التغّیر المناخي أوًال عبر تخفیض وإزالة غازات الدفیئة وثانیًا 
طط مواجھة التأثیرات وثالثًا عبر توفیر كّل الموارد والتكنولوجیا عبر مساعدة الدول على اعتماد خ

ویتطّلب ذلك آلیات عادلة ومتساویة لتحّمل األعباء، فال یجب أن نحمي . التي تحتاجھا ھذه الدول
 .حقوق نخبٍة من الناس متجاھلین حقوق مالیین من الناس

 واجبات وراء الحدود

رمھا وتؤّدیھا مولیًة اھتمامًا خاصًا بالضعفاء من الجماعات على جمیع الدول أن تحمي الحقوق وتحت
فمن واجبھا القانوني أن تحمي حقوق اإلنسان لدى األفراد والشعوب على . والسكان األصلیین

 . الصعیَدین المحّلي والدولي

ن تضمن وھذا یعني التعاون المؤّكد المتوّقع التوّصل إلیھ في اتفاقیة المناخ، وھو یسمح لكّل دولٍة أ
یعني ھذا الحاجة إلى التعاون المؤّكد بین الدول لتأمین حقوق الناس، وتمھید . حقوق شعوبھا

فتنفیذ ھذا التعّھد وتعزیزه أمٌر ضروري إلبقاء الكوكب مكانًا . الطریق لھذا التعاون في االتفاقیة
  .آمنًا ولتسھیل التعاون المبني على العدالة في الحقوق

  التنفیذاالحترام، الحمایة و

  :یلزم قانون حقوق اإلنسان الَدولي جمیع الُدول بواجباتھا تجاه مسألة المناخ

ھؤالء  حقوق سلبا على یؤثر عن اتخاذ أي إجراء تمتنع على الدول أن .االحترام
  .المجتمعات المحلیة أو المناطق المعرضة للخطر أولئك الذین یعیشون في مثل المھمشین،

من التدخل  المناخ تغیر لمنع التشریعیة، بما في ذلك التدابیر إیجابیة، ءاتیجب اتخاذ إجرا .الحمایة
  .الشركات الخاصة لتشریعات تتعّلق بحمایة المناخ والحقوق تخضع ویجب أن. حقوق اإلنسان في

التي ال تستطیع  والتنمیة في البلدان التمكین االجتماعي واالقتصادي لدعم آلیات وضع یجب. التنفیذ
  .لشعوبھا ق اإلنسان األساسیةتنفیذ حقو

 للعدالة المناخیة ١٢الملخص رقم 
  

  حقوق اإلنسان والعدالة المناخیة
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  مات المفاتیحالمعلو
  یشّكل التغّیر المناخي أحد أھّم

التھدیدات  لحقوق اإلنسان في 
 تاریخ اإلنسانیة

  ینتھك تغّیر المناخ حقوق
اإلنسان، وخصوصًا 

 األشخاص الضعفاء
  من واجب الدول أن تلتزم

 بحمایة شعوبھا وشعوب العالم
  ھناك حاجة إلى آلیات لمواجھة

المظالم الماضیة وتنفیذ الحّق 
 التنمیة في

 ضروري  العمل اإلیجابي
الشعوبو البلدان تمثیل ضمانل
المحافل الدولیة ذات  في 

 الصلة



 
 
 

  االعتراف بالمسؤولیات

  .في البلدان المتقدمة المراعاة الواجبة للمسؤولیات الخاصة مع قانون حقوق اإلنسان تطبیق المناخ، ال بد من فیما یتعلق بتغیر

  ". ان النامیةالحّصة األكبر تاریخیًا من انبعاثات غازات الدفیئة قد حصلت في البلد"وتعترف االتفاقیة بأّن 

وتنفیذ ھذه األھداف . الدول المخّفضة النبعاثاتھا وباعتماد تدابیر لمساعدة الدول النامیة" طلیعة"لذا، فالبلدان المتقّدمة ملزمة بأن تكون في 
  . أساٌس لكّل المقاربات المتعّلقة بحقوق اإلنسان

في المفاوضات والسیاسات ... سان وحقوق السكان األصلیینندعو الدول إلى االعتراف بضرورة تنفیذ واحترام وضمان حقوق اإلن
  .والتدابیر التي تعالج التحدیات التي یفرضھا التغّیر المناخي

  ، كوتشابامبا ٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان                        

  جدول أعمال قائم على الحقوق 

انین المناخ الجدیدة والسیاسات التابعة لالتفاقیة في إطار من واجب الدول أیضًا أن تعّزز حقوق اإلنسان في المفاوضات حول قو
تمویل وعدد من المسائل لذا، علیھا التوّصل إلى اتفاقات حول الرؤیة المشتركة والتخفیضات والتكّیف والتكنولوجیا وال. بروتوكول كیوتو

  ).أنظر إلى المرّبع(السلیمة األخرى القادرة على تنفیذ حقوق اإلنسان وعلى وضع حّد لألزمة المناخیة 

تغیر المناخ  تتطّرق إلى  نتیجة  ضمان أن یساعد في  المسائل جمیع  العلم ویتناول قائم على الحقوق ومدعوم من ویمكن  لجدول أعمال
 .الناس، في الحاضر والمستقبل قوق اإلنسان لجمیعح بشكل فعال وتعزز

 الحق في العالج

الحق،  ھذا لتفعیل یتصّدر الحّق في تلّقي العالج جدول األعمال القائم على الحقوق، و
تجابة تضررت حقوقھم من آثار تغیر المناخ وتدابیر االس الذین األصلیة الشعوب أو والمجتمعات لألفراد العالج لتوفیر آلیة وضع یجب

  .لھ

 .یةویتطّلب الحّق في تأمین العالج تحّرك الدول المتقدمة لتسّدد دیونھا المناخیة وتفرج عن مواردھا لتعویض ضحایا المناخ في الدول النام

  القضایا الرئیسیة للتفاوض 
  :یتطّلب تنفیذ الحقوق جدول أعمال حول حقوق اإلنسان والمناخ، وفیھ

 فمن شأن الھدف الذي یسمح بالوصول إلى دَرَجَتین مئوّیَتین أن یشّكل . یحّدان من درجات االحترار غیر اآلمنةقبلیة وھدف عالمي رؤیة مست
  انتھاكًا لحقوق اإلنسان لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشرّیة

 صكوك حقوق اإلنسانتفاقیة واال متوافقة معو بصورة عادلةاألعباء و المنافع لتوزیع نموذج من خالل التقاسم العادل لألعباء ضمان. 
 غازات الدفیئة إلى مستویات آمنة لخفض تركیزات كاٍفو اس علميسقائمًا على أ ،عادًال أن یكون من جانب البلدان المتقدمة ضالتخفی على.  

حقوق  تحقیق على قدرتھا الفقیرة ویشّل البلدان إلى التخفیض عبء ، ویحّولزید من مخاطر االحتباس الحراريفانعدام الجھود بھذا الخصوص ی
 .اإلنسان

  أن تكون فّعالة من حیث حمایة حقوق الناس، وخصوصًا الضعفاء، في وجھ تأثیرات التغّیر المناخي التكّیفعلى جھود. 
  بلغت ذروتھا خالل عقد من تي ال االنبعاثات العالمیة مع تتفق مستویات على یحدثوأن أن یكون سلیمًا اجتماعیًا وبیئیًا  نقل التكنولوجیاعلى

  .تدریجیا دون إلحاق الضرر بكوكبنا اإلنسان حقوق تحقیقل البلدانالشعوب و جمیع تمكین  وكذلك، یجب .االحترار وقفومع  الزمن
 

 ا المئة ملیار دوالر المتفق أم. شعوبھا تنفیذ حقوقحمایة واحترام و جمیع الحكومات من یمّكنل متوقعًا وكافیًاإضافیًا جدیدًا و التمویلیكون  یجب أن
  . علیھا في اتفاق كوبنھاغن فمبلٌغ غیر كاٍف أبدًا

 
   جنبا إلى جنب  التخفیضدمج التكیف و عبر اإلنسان وغیرھا من المناطق نھج حقوق والزراعة الغابات المناقشات حول تعتمدینبغي أن

مجتمعات المتضررة، باإلضافة إلى حقوق اإلنسان في الحمایة ل كافیة اتضمان تشمل ھذه األھداف یجب أنو .أھداف حقوق اإلنسانو التنمیة مع
  .شكوى تضمن ُسُبل اإلصالح لتقدیم آلیة
 

 تسببًاالشركات األكثر  حقوقیع ب مقترحاتأّما  .حقوق اإلنسان وجھة نظر من  - القائمة والمقترحة -الكربون بأسواقالنظر  یعاد یجب أن 
 .مقبولة التلویث فھي غیر مواصلة من الشركات ھذه تمكینعین، والمزار أفقر  أرض على بالتلوث

  
لمواجھة  یمكن لجدول أعمال قائم على حقوق اإلنسان أن یساعد في تنفیذ الحقوق في كّل عنصر من عناصر المفاوضات التي ستؤّدي معًا إلى حّل عالمي

 . التغّیر المناخي وتنفیذ حقوق شعوب العالم
 

  حقوق اإلنسان والعدالة المناخیة – للعدالة المناخیة ١٢الملخص رقم 


